
Ogłoszenie nr 510127886-N-2019 z dnia 25-06-2019 r. 

Gmina Prószków: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS 

w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
tak  

Nazwa projektu lub programu  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak  

Numer ogłoszenia: 525922-N-2019 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
tak  

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Ewelina Pordzik - Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych MEISSNER i 

WSPÓLNICY Sp. p. z/s w Opolu e-mail: e.pordzik@meissner.net.pl 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Prószków, Krajowy numer identyfikacyjny 53141324800000, ul. ul. Opolska  17, 46-060  

Prószków, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 013 700, e-mail przetargi@proszkow.pl, faks 77 

4648461, 77 4013711.  

Adres strony internetowej (url): http://www.bip.proszkow.pl, http://www.proszkow.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie 

termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

RG.271.4.2019 

II.2) Rodzaj zamówienia:  

Roboty budowlane 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  

Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w 

Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy. Zakres prac: - ocieplenie 

ścian piwnic i parteru budynków, - ocieplenie pozostałych części ścian budynków, - ocieplenie pasów 

niepalnych, - ocieplenie ościeży i przestrzeni pod parapetami zewnętrznymi z wymianą parapetów 

zewnętrznych i wewnętrznych, - ocieplenie podłogi na poddaszu w budynku administracyjnym, - 

ocieplenie podłogi na poddaszu nieużytkowym sali widowiskowej, - ocieplenie podłogi na gruncie w 

sali widowiskowej pod ogrzewanie podłogowe, - ocieplenie podłogi na gruncie w części budynku sali 



wraz z podkładem, - wykonanie nowej więźby dachowej z pokryciem dachówką ceramiczną nad 

budynkiem administracyjnym wraz z ociepleniem poddasza, - ocieplenie na stropodachu budynku sali 

widowiskowej, - wymiana stolarki okiennej, - wymiana stolarki drzwiowej, - wykonanie nowego 

pokrycia dachów płaskich budynków, - montaż nowych wpustów kanalizacji deszczowej, rynien i rur 

spustowych z obróbkami blacharskimi, - montaż instalacji odgromowej, - montaż instalacji wentylacji 

i klimatyzacji w budynku sali widowiskowej, - modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w budynku 

administracyjnym, - modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w budynku sali wraz z dostawą i 

montażem pompy ciepła oraz wykonaniem odwiertów pionowych, - wykonanie instalacji elektrycznej, 

- wykonanie instalacji sanitarnych, - wykonanie prac wykończeniowych, - wykonanie prac murowych 

i betonowych, - wykonywanie prac związanych z instalowaniem przeciwpożarowych systemów 

alarmowych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostaną przywołane nazwy własne produktów 

lub materiałów, przyjmuje się, że służą one określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 

właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań, 

przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunki równoważności zostały 

opisane w Projekcie zwiększenia efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w 

zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy, w tym STWiORB, na Karcie 

równoważności produktów – załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ– Projekcie Zwiększenie efektywności energetycznej w 

budynku OKiS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy w tym 

STWiORB oraz Karcie równoważności produktów i Załączniku nr 1a do SIWZ – Przedmiarze robót. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2 

 

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45300000-0, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45312311-

0, 45312100-8 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 2196691.67  

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

tak 

 

Nazwa wykonawcy: Renata M. Adamów prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki 

cywilnej pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany s.c. A&S Janusz M. Adamów – Renata Adamów  

Email wykonawcy: marek.adamow@op.pl  

Adres pocztowy: ul. Polna 4a  



Kod pocztowy: 48-250  

Miejscowość: Twardawa  

Kraj/woj.: opolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Marek M. Adamów prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki 

cywilnej pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany s.c. A&S Janusz M. Adamów – Renata Adamów  

Email wykonawcy: marek.adamow@op.pl  

Adres pocztowy: ul. Polna 4a  

Kod pocztowy: 48-250  

Miejscowość: Twardawa  

Kraj/woj.: opolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3095329.12  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 3095329.12  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3111529.54  

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 

OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
 

IV.9.1) Podstawa prawna  

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

Z up. Burmistrza 
            /-/ 
 Janusz Staszowski 
Zastępca Burmistrza  

 


